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Voetbalvereniging "Jubbega" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgericht    : 14 april 1945 
Koninklijk goedgekeurd : 25 juli 1979 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najaarsvergadering – 16 oktober 2013 (Verslag nr. 47) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanvang    : 20:00 uur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agenda 
-01- Opening en mededelingen; 
-02- Vaststellen agenda; 
-03- Verslag voorjaarsvergadering ( d.d. 21 maart 2012, nr. 46 ); 
-04- Actualiteiten / Activiteiten / Jeugd / Senioren / Zaal ; 
-05- Commissies: Sponsor / Veld / Gebouwen / Materiaal; 
-06- Verslag kascommissie; 
-07- Verkiezing kascommissie:   Imco v/d Berg (aftredend in 2013) 
             Freddy Spiekhout (aftredend in 2014)   
  P A U Z E   
-08- Financiële ontwikkelingen; 
-09- Bestuursverkiezing; Aftredend: H. Visser         (niet herkiesbaar) 
        W. Blaauw      (niet herkiesbaar) 
        P. Brouwer      (herkiesbaar) 
  Nieuw bestuurslid op voordracht bestuur: M. Bruinsma 
  Nieuw bestuurslid op voordracht bestuur: H. Tolman 
-10- Rondvraag;             
-11- Sluiting. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

01 Opening en mededelingen 
 
 Opening 

De vice-voorzitter W. Rozenberg opent om 20.00 uur de ledenvergadering en heet de 
56 (inclusief bestuur) aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder de ereleden, 
leden van verdienste en de bestuursleden van de Supportersvereniging. 
 
Staande de vergadering worden de ons ontvallen leden / vrijwilligers Eppe Achttien, 
Evert de Vries en oud bestuurslid Pieter Achttien herdacht. 
 

 Mededelingen 
Berichten van verhindering: Dhr. C. Lemstra, Dhr. B. Zwerver. 
 

 Algemeen 
 
Zoals iedereen zal weten heeft de v.v. Jubbega een hectische periode achter 
zich.  Dat is ook de reden dat Wolter Rozenberg [vice-voorzitter] de vergadering 
voorzit en ook de afgelopen periode de werkzaamheden van Bert de Vries heeft 
overgenomen. Zo langzamerhand lijkt de rust weder te keren. Het bestuur heeft in 
de afgelopen  tijd geprobeerd de neuzen allemaal weer dezelfde kant uit te 
krijgen. Dit gaat moeizaam en lukt ook niet in alle gevallen, maar het gevoel zegt 
dat we op de  goede weg zijn. Inhoudelijk komt dit onderwerp later in de 
vergadering aan de orde. 

  De vice-voorzitter wenst eenieder een fijne en constructieve vergadering toe. 
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02 Vaststellen agenda 
  Er zijn geen wijzigingen, behoudens dat bij punt 9, bestuursverkiezing, nog een            
  aanvullende mutatie komt. Vanuit de leden werden geen aanvullingen ingebracht, de  
  agenda zal dan ook verder conform worden afgehandeld. 

 

 

03 Verslag voorjaarsvergadering [21-03-2013, nr.46] 
Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het verslag, dit was gepubliceerd in het 
Reade Dûveltsje. De vice-voorzitter gaat pagina voor pagina het verslag door.  
Er waren geen opmerkingen of vragen over het verslag, het verslag is dus met dank 
aan notulist Henk Visser goedgekeurd. 

 

 

04 Actualiteiten/Activiteiten/ Senioren/Zaal/Jeugd/Materiaal; 
 

 Jeugd [20:04] 
De voorzitter geeft het woord aan Peter van den Berg: 
Vorig voetbaljaar hebben we 1 kampioen bij de jeugd gehad: de E2 onder de 
bezielende leiding van Hennie Houwer en Gert-Meint Holtrop. Nogmaals van harte bij 
het behaalde resultaat. 
We zijn dit jaar begonnen met een 14 tal jeugdteams en een zeer leuke en 
gemotiveerde groep leiders en begeleiders. Ook is er weer een leuke groep trainers. 
Helaas is onze oud hoofd jeugdopleiding Gert Slomp gestopt als leider en trainer  en 
zoeken we op dit moment naar een geschikte permanente vervanging. Tussentijds 
zullen de andere trainers zijn trainingen aan de E1 vervangen, petje af voor deze 
trainers die dit geheel belangeloos doen. 
We hebben ook nog een 3-tal leden die speciale trainingen volgen, Naomi Azier is 
nog steeds actief bij de meisjes JPN , Daan Brander en Robin van Noordenburg 
volgen trainingen bij SC Cambuur, er ontwikkeld zich nog steeds talent bij de VV 
Jubbega en dat geeft mede aan dat we met het Jeugdbeleid nog steeds op de goede 
weg zijn. 
We hebben vorig jaar weer met twee goed verlopen activiteiten afgesloten: de 
Penaltybokaal en uiteraard ons eigen Jeugdtoernooi. 
Er wordt door de het bestuur hard gewerkt om de website actueel te houden en zo 
spoedig mogelijk zal er tijdens alle wedstrijddagen Jubbega Club TV te zien zijn in de 
kantine op de beeldschermen, hier kan met onder andere de actuele standen van de 
jeugdteams zien. 
De dit jaar nog geplande Jeugd activiteiten : 2 december het Sinterklaasfeest voor de 
F-pupillen, in de winterstop zal er door de Jeugdteams weer volop meegedaan 
worden in de zaalcompetities en toernooien. 
Uiteraard wordt er ook dit jaar met oud en nieuw weer een Oliebollenactie gehouden. 
18 januari zal er de fameuze vrijwilligersavond plaatsvinden, 1 mei de Penaltybokaal, 
23 mei de Bliksemloterij en 14 juni ons eigen Supportersvereniging Jeugdtoernooi. 
Peter wenst een ieder nog een succesvol en bovenal leuk rest van het seizoen. 
  
Peter wordt bedankt voor de uitleg.    
 

 Senioren veld / zaal  
De voorzitter geeft het woord aan Flip v/d Meer. 
Het afgelopen seizoen 2012-2013 is in sportief opzicht uitstekend verlopen. 

Jubbega 1 voor het eerste jaar weer in de derde klas, behaalde na het 
kampioenschap een 8 plaats. 
Jubbega 2 werd nadat men het gehele seizoen bovenaan had gestaan verdiend 
kampioen in de reserve 3e klas, nogmaals proficiat. 
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Ook Jubbega 3 had een heel goed seizoen de kampioen en de nummer 2 in deze 
klas hadden recht op promotie. Jubbega 3 haalde het maximale eruit en eindigde op 
een keurige tweede plaats zodat promotie naar de reserve 3e klas een feit werd. Ook 
hier een felicitatie op zijn plaats. 
Jubbega 4 heeft een zwaar seizoen achter de rug. Na vorig jaar nog een keurige 5e 
plaats te halen stond het team na de laatste competitie dag troosteloos op de laatste 
plaats. 
Jubbega  ZM behaalde in de reserve 6e klas na een wisselvallig seizoen een 8e 
plaats. 
Jubbega zaal 1 spelend in de 3e klas en Jubbega zaal 2 in de 2e klas behaalden een 
middenmoot positie. Jubbega zaal 3 deed het beter door kampioen te worden in de 4e 
klas. 

  

Op 16 juni is het horeca toernooi weer gehouden ook dit jaar een groot opgezet 
toernooi wat weer sportief is verlopen. 

  

De A selectie wordt ook dit jaar weer getraind door Hans Alleman. 
Bouke Zwerver is trainer van de B-selectie en Sjouke Bleeker is de keeper trainer. 
De overige senioren  trainen o.l.v. Sake ter Schuur. 

  

Het nieuwe seizoen 2013-2014 zijn wij gestart met 6 veldteams waarvan 5 teams op 
zondag 
en 1 team op zaterdag speelt, in de zaal spelen 3 teams. 

  

Komende activiteiten 
  

20/21/23/28 december 2013 voor de 25e keer het  COOP Kerst zaalvoetbal toernooi. 
5 januari 2014: Familiedag senioren zaal 
18 januari 2014: Vrijwilligers avond met Pieter Wilkens. 

 
       
  

 Actualiteiten/Activiteiten 

 
Zoals eenieder inmiddels zal weten hebben wij m.i.v. het seizoen 2013/2014 voor 
de weekenden nieuwe gezichten achter de bar. Wij zijn blij dat we Uilke en Lutske 
Koopmans bereid hebben gevonden deze, ook voor de club, belangrijke 
werkzaamheden uit te voeren. We durven te stellen dat dit tot nu toe tot volle 
tevredenheid gaat. 
Daar staat tegenover dat het bestuur teleurgesteld is voor wat betreft het aantal 
reacties op de vraag aan de leden om zich als kantine vrijwilliger aan te melden. 
Daar zijn slechts een paar reacties op binnengekomen. Zo weinig zelfs dat het 
bestuur af en toe moet bijspringen. Gelukkig zijn er wel aanmeldingen van 
mensen welke één avond per week de kantine willen bezetten.  
Het zou volgens het bestuur toch mogelijk moeten zijn om binnen de vereniging 
een twintigtal vrijwilligers voor de kantine te vinden. Hoe meer vrijwilligers, des te 
minder vaak per persoon er een dienst hoeft te worden gedraaid.  
Het schoonmaken van de kantine op de maandag ochtend is wel afgedekt.  Eén 
vaste vrijwilliger en een aantal welke regelmatig bijspringen. 
Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep aan de leden [en/of hun 
gezinsleden] om zich aan te melden als kantine vrijwilliger. 
 

 SAMENWERKING V.V. JUBBEGA/WK 

De korfbalvereniging heeft inmiddels, via de ledenvergadering, groen licht 
gegeven om de samenwerking met de v.v. Jubbega op het gebied van de 
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accommodatie aan te gaan. Dat betekend dat de onderhandelingen met de 
gemeente Heerenveen weer kunnen worden opgestart. Overigens hebben wij in 
de tussentijd al wel een signaal van de gemeente ontvangen dat de financiële 
situatie van de gemeente op dit moment zodanig is, dat het nog maar de vraag is 
of de in het vooruitzicht gestelde gelden beschikbaar zullen komen. Uiteraard 
hebben wij daar een andere mening over en de gemeente daar ook van in kennis 
gesteld. Kort geleden heeft onze vice-voorzitter, op uitnodiging van de gemeente, 
een gesprek gehad met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar.  
Kort gezegd wil men aan het college het navolgende voorleggen: 
 

- Overdracht van de kleedboxen in eigendom aan de v.v. Jubbega; 

- Voor een bedrag van plm. € 270.000,00 aan rente en aflossing garant staan voor 

een lening die door de v.v. Jubbega wordt afgesloten; 

- Dan in samenspraak met W.K. en de gemeente, op basis van de beschikbare 

middelen een concreet plan van aanpak maken. Vervolgens weten we waar we 

aan toe zijn. 

Let wel ! Het bovenstaande is een voorstel aan het college van B & W en kan dus 
ook niet doorgaan. Mogelijk dat er dan een versobering plaats vindt. Dit alles in 
verband met de financiële positie van de gemeente. Tevens heeft de provincie 
mogelijk ook nog een stem in het geheel.  
Vandaag een mail ontvangen van de ambtenaar dat het geld beschikbaar is en blijft. 
Er moet wel een goed plan komen. Dus binnenkort dit weer met W.K. oppakken en 
dan met de gemeente om de tafel. 

 
DE PERIKELEN 

Bij de opening is al aangegeven dat de club de laatste tijd in onrustig vaarwater 
zit. Zodanig onrustig dat onze voorzitter Bert de Vries zijn functie een aantal 
weken geleden met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Het voltallige bestuur 
heeft dit ernstig betreurd  en had het liever gezien dat Bert na een tijdje weer in 
zijn functie was teruggekeerd. Helaas zat dat er niet in en de v.v. Jubbega zal op 
zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Voor de komende tijd zal de vice-
voorzitter deze taak zo goed als mogelijk vervullen zodat de vereniging in alle rust 
op zoek kan naar een nieuwe voorzitter. 

 
We gaan niet op elk detail in, omdat we dan verzanden in welles nietes discussies 
welke niets bijdragen aan een voor alle betrokken partijen aanvaardbare 
oplossing. 

 
Het probleem is feitelijk ontstaan nadat een groot deel A-junioren voor het nieuwe 
seizoen aan de A-selectie zijn toegevoegd. Op zich zou dit geen probleem hoeven 
zijn, maar over de manier en wijze waarop dit is gegaan lopen de meningen sterk 
uiteen. Er werd zelfs gesproken over een “geheime” vergadering.  

 
Na gesprekken met de direct betrokkenen is gebleken dat het nooit de bedoeling 
is geweest om deze bijeenkomst een geheim karakter mee te geven. Laten we 
het woord geheim in dit geval niet meer gebruiken omdat dit het geheel een lading 
geeft die het niet verdient. 
Het is wel zo dat de A-junioren in goed overleg met de hoofdtrainer en de 
hoofdjeugdtrainer aan de A / B-selectie en ZM zijn toegevoegd.  
Er zijn door de vice-voorzitter met vrijwel alle betrokkenen gesprekken gevoerd, 
met als uitgangspunt om ze allemaal “binnen boord” te houden. Betreffende de 
betrokken spelers is dat tot nu toe nog steeds gelukt. Mogelijk niet tot ieders volle 
tevredenheid.  
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Er is uit de gesprekken met de betrokken spelers wel naar voren gekomen dat zij 
vinden dat niet alle gemaakte afspraken aan het begin van het seizoen zijn 
nagekomen, of deels niet volledig.  

 
Dit gaat dan met name om het twee per week trainen, het terugkomen van 
geblesseerde spelers en het terugkomen van spelers in de A-selectie welke 
eerder om wat voor reden dan ook zijn afgehaakt. 
Vooropgesteld: De A-junioren hebben niet voor de huidige situatie gekozen en 
stellen zichzelf ook niet op in het eerste elftal. Wel is het zo langzamerhand 
duidelijk dat de stap naar de A-selectie mogelijk wel te vroeg is gemaakt. In die 
zin steekt het bestuur ook de hand in eigen boezem. Ook rekening houdend met 
de huidige bezetting van de A,B en C-junioren was het mogelijk beter geweest de 
situatie van vorig seizoen te continueren, dus het A-team handhaven en dan 
dinsdags mee trainen met de A-selectie en indien nodig zondags enkele spelers 
mee met Jubbega 1. 
Echter gedane zaken nemen geen keer en alles weer naar de oude situatie 
terugbrengen was voor het bestuur geen optie. Dit was ten koste van teveel 
elftallen gegaan en ook de ingeslagen weg bij de jeugd kon niet meer op een 
redelijke manier ongedaan worden gemaakt. 
Teleurstelling over het soms niet spelen, weinig speelminuten en keuzes van de 
leiding bij het eerste elftal hebben er toe geleid dat onze voorzitter zijn functie 
heeft neergelegd.  Ook is er bij de jeugdspelers veel gemor ontstaan. Feit is dat 
deze jonge spelers op onderdelen beslist gelijk hebben, maar dat zij ook moeten 
begrijpen dat de zaken binnen een vereniging niet altijd zo gaan zoals zij dat voor 
ogen hebben. Het accepteren van beslissingen, hoe moeilijk soms ook, van 
trainers, bestuurs- en kaderleden horen daar ook bij.  
Ook zullen wij ons moeten beseffen dat bijvoorbeeld twee keer trainen per week 
voor sommige spelers beslist geen optie is. Redenen hiervoor zijn meestal werk 
en/of studie. Die redenen zijn voor het bestuur geen aanleiding om aan te geven 
dat deze spelers niet meer voor de A-selectie en het eerste elftal in aanmerking 
komen. Werk en studie gaan voor en als deze spelers vervolgens alles in het 
werk stellen om trainingen te volgen dan horen zij niet te worden uitgesloten van 
het eerste elftal. Of ze spelen is uitaard niet de keuze van het bestuur maar van 
de leiding. Het bestuur gaat niet over de opstellingen. 
Het bestuur wil graag iedere wedstrijddag een zo sterk mogelijk eerste elftal op 
het veld zien. Daar heeft onze trouwe supportersschare ook recht op.  Uiteraard 
zijn er grenzen aan wat wel en niet kan, en bij overschrijding zal het bestuur zeker 
ingrijpen. Onze eerste zorg is iedereen op zijn of haar niveau te laten voetballen 
en binnen de mogelijkheden van onze vereniging alle teams zo goed mogelijk te 
laten presteren. 
Soms is het nodig om richtlijnen / afspraken tijdens de rit enigszins aan te passen 
aan de omstandigheden.  Flexibel zijn hoort ook bij het besturen van een 
vereniging op amateur niveau.  Dat strookt soms niet met individuele belangen 
van spelers, maar er zal ook rekening moeten worden gehouden met de belangen 
van de vereniging en het feit dat de verantwoordelijkheid voor dit soort zaken bij 
het bestuur en het kader ligt.  
Wel is het bestuur van mening dat de discussies zo langzamerhand moeten 
stoppen. Het gaat hierbij niet  alleen om het belang van individuen, de gehele 
vereniging heeft hier last van. En uiteraard willen wij niet dat het belang van de 
vereniging word aangetast.  
Meedenken aan oplossingen is prima en gewenst maar het belang van de 
vereniging moet altijd voorop staan.  
Het is jammer dat door het gehele gebeuren onze voorzitter heeft besloten om zijn 
functie neer te leggen. De vice-voorzitter heeft er indringend met hem over 
gesproken en wil via deze weg zijn waardering uitspreken over de eerlijke en 
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open wijze waarop ze hebben kunnen discussiëren over dit , ook voor de 
voorzitter, moeilijke onderwerp. Op veel punten was er overeenstemming maar er 
waren ook verschillen van mening. De vice-voorzitter respecteert Bert zijn keuze 
om te stoppen als voorzitter.  
Over het gebeuren door discussiëren is geen optie het bestuur wil hier een streep 
onder zetten en verder gaan waar deze vereniging voor staat namelijk voetbal.  
Om hier een einde aan te maken en ook gelet op de gevoerde gesprekken met 
betrokkenen is er in overleg met de leiding van Jubbega 1 en Jubbega 2 besloten 
om de speler welke dit aangaat te laten spelen in het tweede elftal. Op deze wijze 
komen zij aan voldoende speeltijd toe. Wel  blijven ze trainen bij de A-selectie en 
zullen zij, indien noodzakelijk,samen met de overige spelers van het tweede elftal 
wisselend meegaan met Jubbega 1 als wisselspeler. Wij zijn van mening dat dit, 
gegeven de huidige omstandigheden, voor de betrokken spelers de beste 
oplossing is. Ook in ons huidige tweede elftal staan deze jonge spelers niet stil in 
hun ontwikkeling. Het is een team waar vrijwel alleen leeftijdsgenoten in spelen. 
Jubbega 2 draait op dit moment, na de promotie van vorig seizoen, prima mee in 
de reserve tweede klasse. Kortom ook een uitstekende basis om door te kunnen 
groeien naar een hoger elftal.  
Daarnaast zullen wij er aan werken dat er weer een situatie ontstaat waarbij 
spelers niet zelf meer beslissen in welk elftal zij spelen en niet voor hogere of 
lagere elftallen willen uitkomen. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn, 
maar we gaan er zeker ons best voor doen.  
Het wordt soms weleens vergeten, maar ook onze bestuursleden zijn vrijwilligers 
die veel van hun vrije tijd opofferen om er voor te zorgen dat onze vereniging zo 
soepel mogelijk draait. Dat daar mogelijk en onvermijdelijk wel eens fouten 
worden gemaakt is volstrekt normaal. Wel wordt aan het eind van de rit van het 
bestuur een oplossing verwacht. In voorkomende gevallen zal nooit iedereen 
tevreden gesteld kunnen worden, maar bedenk wel dat er geen sprake is van 
persoonlijke voorkeuren en dat beslissingen altijd worden genomen met als 
uitgangspunt dat dit het beste is voor de vereniging.  
Tevens is het misschien wel eens goed om er op te wijzen dat het bij onze 
vereniging allemaal zo slecht niet is geregeld. We hebben een prachtige 
accommodatie, alle teams  in de kleding, prima kader bij zowel de jeugd als de 
senioren, een relatief lage contributie. En vooral niet te vergeten alle vrijwilligers 
die er voor zorgen dat iedereen elk weekend, en in de toekomst, zijn of haar 
favoriete sport op een prima wijze kunnen uitoefenen. 
Afsluitend een oproep aan alle betrokkenen en aan alle leden van de v.v. 
Jubbega en uiteraard zij die op een andere wijze bij onze vereniging zijn 
betrokken:  
“Laten wij er met z’n allen op een positieve wijze de schouders er onder zetten en 
dat doen waar we met z’n allen voor staan, namelijk er voor zorgen dat onze 
leden op een fijne en positieve manier hun sport kunnen beoefenen”  

 

 
Vragen betreffende de perikelen: 
Dhr. B. Meijer: Hoe is de opstelling van Jubbega 1 tot stand gekomen ? 
Antw. Er is niet binnen het bestuur beslist wie in het eerste speelt daar zijn de trainer 
en begeleiding voor. Ook in verschillende geledingen binnen de club verschillen de 
meningen daarover, maar daar komen we niet uit. 

 Hoe zat het met de Udiros A-junioren welke naar Jubbega wilden ? 
Antw. door Bert,  We kregen bericht hierover van Udiros dat er A’s beschikbaar waren 
toen binnen de v.v. Jubbega alles reeds was ingedeeld. Alles had overnieuw 

ingedeeld moeten worden. Tevens was de overschrijvings termijn reeds gesloten.    
Volgens Gert Slomp was er in maart reeds contact geweest met Udiros maar toen 
was het antwoord negatief over samenwerking met de A’s. 
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Dhr. A. Kleistra: Waarom zijn deze A’s overgegaan ? 
Antw. In de ogen van de hoofdtrainer waren er te weinig spelers bij de A-selectie. 
Dhr. K. de Jong sr. merkt op dat enkele zaken uit het jeugdplan niet volgens dit plan 
zijn gegaan.   

 Antw. Toch is er in de opleiding niet veel gewijzigd. 
   Dhr. J. van Brunschot: Kunnen de betreffende A-junioren ook mee trainen met  

de A-1? En verzoeken om mee te spelen met de A-1 wordt mijns inzien niet flexibel 
mee omgegaan. 
Antw. Er is op dit moment een afspraak hierover gemaakt met Jacco Tuinstra. In nood 
gevallen mogen ze spelen bij de A-1, trainen doen ze bij de A-selectie. Spelers welke 
de stap omhoog hebben gemaakt gaan normaliter niet weer lager spelen. 
Dhr. G. Slomp: Het gesprek betreffende de A-junioren welke door mochten stromen 
naar de A-selectie was duidelijk. Ze wilden graag spelen in het eerste of tweede elftal. 
Vier weken terug is geconstateerd dat de A-junioren te weinig speelminuten hebben 
gekregen. 
Antw. Zoals reeds gemeld zijn er fouten gemaakt en duren sommige zaken langer 
dan gewenst. 
Dhr. A. de Jong: Is het A-1 team ook gered ? 
Antw. Ja. 
Dhr. H. Oosterbos: Als je stopt,na een bepaalde tijd te hebben gespeeld, heb je toch 
zelf een probleem. 
Dhr. S. Blaauw: We zijn ons inmiddels bewust dat het zo niet had gemoeten, maar 
hadden we na de gespeelde oefenwedstrijden geen duidelijkheid of deze spelers 
mogelijk te licht waren ? 
Antw. Dit was op een moment net voor aanvang van de competitie, geen geschikt 
moment, dus moeilijk om nog te reorganiseren. 

 

 

05     Stand van zaken commissies: Materiaal / Sponsors / Gebouwen / Terreinen;  

Materiaalcommissie 
Folkert v. Wallinga betreffende het materiaal gaat het goed, maar we kunnen met z’n 
allen wel een beetje zuiniger hier mee omspringen o.a. ballen, goals en hesjes. 
We weten dat we de hand op de knip moeten houden. De ballen vangnetten worden 
weer gereed gemaakt. Voor de kleine goals hebben we van de supportersvereniging 
nieuwe netten ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Folkert bedank voor de uitleg. 

 

Sponsorcommissie 
Voor de sponsorcommissie het woord aan Bonne v/d Meer: De tendens is toch dat 
het aantal sponsoren licht daalt, ondanks dit zijn er ook nog enkele nieuwe borden in 
de maak. In de kleding sponsoring hebben Martin Robben, Dennis de Haan en Helen 
de Vries een grote bijdrage geleverd. Modehuis Blaauw heeft alles tegen een 
geschikte prijs geleverd. Ook ander teams hebben qua sponsoring spullen ontvangen 
maar dit wordt niet altijd doorgegeven.  
Bonne en Bert bedankt voor de uitleg. 

Gebouwencommissie 
Piet Brouwer neemt hierover het woord: 
Ten eerste wordt Piet Hofstee hartelijk bedankt voor de waarneming en inzet van 
deze functie tijdens de afwezigheid van Piet Brouwer. 
De kleedboxen 3-4 zijn net als 5-6 keurig gerenoveerd aan de binnenzijde en kunnen 
zo weer een aantal jaren mee. 
Het is de bedoeling dat ook alle gebruikers zich hier bewust van zijn. Wij wijzen 
nogmaals op het netjes achterlaten, na alle trainingen en wedstrijden, van alle 
kleedboxen en kantine. Dit geldt ook voor de vergaderruimte en bestuurskamer. 
De scheidsrechter box zal ook onder handen worden genomen.( deze winter ).Vooral 
de douchegelegenheid. 
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Verder is de kantine aan de buitenzijde geverfd. Bij de vooringang is het tuintje 
veranderd en hebben v/d Meer bestrating en S. v/d Meer [De Blommekoer] de 
afbakening en de planten gesponsord. 
Dan gaan we komend jaar het kalkhokje + tractorhok en de buitenzijde van de 
kleedboxen verven en netjes maken.                                 
De vice-voorzitter bedankt Piet voor de uitleg. 

   
 

Veld en Terreinencommissie 
    Leden van deze commissie zijn K. de Jong, H. v/d Meer, A. Dijk en Piet Hofstee   

Piet Hofstee neemt het woord: Na het Jeud- en Horecatoernooi zijn de doelgebieden 
opgeknapt. Over het kleine trainingsveld is een laag zand gebracht. Hier en daar zal 
in de komende winter periode weer gesnoeid worden. Verder liggen de velden er 
netjes bij, alleen ons trainingsveld bij WK blijft een zorg. Ook zijn de reclame borden 
weer schoongemaakt. Bedankt voor de uitleg Piet. 

 

 

Verslag kascommissie: 
 In de kascommissie hadden zitting Imco v/d Berg en Freddie Spiekhout. 
 Imco v/d Berg neemt het woord en verteld dat e.e.a. er keurig uitzag. Opvallend was    
 dat er veel ingekocht was en minder verkocht.  
 Gezien het feit dat alles goed uitzag willen ze voorstellen om de penningmeester         
 hiervoor decharge te verlenen. Een applaus bekrachtigde dit. 
 

07 Verkiezing nieuwe Kascommissie:  
  Imco v/d Berg is aftredend en word bedankt voor zijn inzet. Nieuw lid wordt 
  Jos v/d Berg.  

 

 P A U Z E [21:08] 
 

 

08 Financiële ontwikkelingen[21:18]: 
Aan het woord penningmeester Wolter Rozenberg:  De administratie is verdeeld in 
twee stukken namelijk de v.v. Jubbega en de accommodatie. De privatisering is voor 
ons nog steeds een goede zaak. Deze overeenkomst met de gemeente Heerenveen 
gaat door zolang er geen nieuwe is afgesloten. Dit zal waarschijnlijk gebeuren na 
gesprekken met WK en Gemeente betreffende samenvoegen accommodatie. 
Voor de afdeling Voetbal was het een slecht financieel jaar € 13000,00 achteruit 
gegaan, dit zit hem voor het grootste deel in de kantine, welke slecht heeft gedraaid. 
We hebben er alle vertrouwen in dat dit weer goed komt. Onze vaste lasten gaan 
natuurlijk gewoon door, maar iedereen kan nog betaald worden. Uitgaven buiten de 
begroting om gaan we dit seizoen niet doen, alles in overleg. 
De wedstrijd AZ –SC Cambuur heeft toch wel iets opgeleverd, aan de entree is goed 
geld verdient. De kantine omzet voor deze dag was niet best, er is veel te veel 
weggeven. Netto opbrengst was toch een € 5000,00. Ook is er een prachtig 
scorebord gekomen.  Bij voorkomende gevallen zal in elk geval voor consumpties met 
bonnen worden gewerkt.  
Afwijking op de begroting [bldz.19] van € 8000,00 lagere inkomsten uit de kantine. 
Contributie inkomsten ook iets lager, er zijn hier nog een aantal probleem gevallen, 
maar hier zitten we kort op. 
Wat doet het bestuur aan controle over de inkomsten in het vervolg ? 
Bij grotere evenementen is afgesproken dat er meerdere mensen de inkomsten 
controleren en ook de wekelijkse opbrengsten zullen worden verantwoord.. 
Onze huisvestingskosten zijn ook hoog. We willen eigenlijk ook geen contributie 
verhoging doorvoeren. 
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9      Bestuursverkiezing: 
Als eerste wordt Bert de Vries hartelijk bedankt voor hetgeen hij in de laatste 
zeven jaar als voorzitter voor de club heeft betekend, hij heeft een frisse wind 
door de vereniging laten waaien en zeker op het gebied van sponsoring veel 
gerealiseerd. Ook zijn bijdrage aan het tot stand komen van de Businessclub v.v. 
Jubbega is van betekenis. Onder zijn leiding is de jeugdopleiding verder gegroeid 
en heeft ook in de omgeving een uitstekende naam. Het eerste elftal is in deze 
periode twee keer gepromoveerd en Bert heeft daar op de achtergrond zeker zijn 
steentje aan bijgedragen. Er zullen uiteraard nog meer zaken het vermelden 
waard zijn geweest, maar er is in overleg met Bert besloten om er geen 
ceremonie van te maken. Ook zullen in overleg aan zijn afscheid niet de 
gebruikelijke versierselen worden gehangen. Dit wordt gerespecteerd.  Wij s tellen 
het op prijs dat Bert aanwezig is op deze vergadering. Uiteraard is de wijze 
waarop hij afscheid neemt geen fijne manier om als bestuurslid af te treden. 
Gelukkig heeft hij aangegeven dat hij zich voor de vereniging zal blijven inzetten 
voor alle zaken waar hij zijn steentje aan bijdroeg naast zijn bestuursfunctie, 
alvast dank hiervoor. Onze dank gaat ook zeker uit naar echtgenote Helen welke 
Bert door dik en dun heeft gesteund bij zijn werkzaamheden voor de v.v. Jubbega.  
  
Aan het woord Bert de Vries: Wolter R. kan dit soort zaken heel goed verwoorden. Ik 
heb de afgelopen zeven jaar met veel plezier in het bestuur gewerkt met eenieder. 
Heb daarbij ook veel steun aan Wolter gehad i.v.m. zijn ervaring. Iedereen bedankt en 
mijn inzet zal doorgaan voor de aanverwante zaken.  
 
Wietze Blaauw heeft het geprobeerd in het bestuur, maar toen Henk Tolman zich 
als kandidaat bestuurslid [jeugd] had aangemeld, vond Wietze dat hij als 
bestuurslid kon stoppen zonder het zittende bestuur in de moeilijkheden te 
brengen.  
Wietze noemt  als enige reden: Dat vergaderen is niet mijn ding, daar heb  
ik niets mee. Ik heb het geprobeerd maar het gevoel wordt niet anders. Hij wil zich 
zeker nog voor de vereniging inzetten op andere vlakken. 
Wietze namens iedereen bedankt voor je inzet en we zullen zeker een beroep op 
je doen als dat nodig mocht blijken. 

  
Henk Visser heeft, na negen jaar bestuurslid te zijn geweest [wedstrijd 
secr.senioren en later het secretariaat], besloten er bestuurlijk een punt achter te 
zetten. Niet uit onvrede of wat dan ook, maar Henk vond dat het genoeg was 
geweest en wilde weer tijd aan andere zaken kunnen besteden. Het is echt 
jammer dat Henk vertrekt, hij was en is een uiterst secuur en precies persoon. Dit 
is voor een secretaris en dus ook voor onze vereniging een uiterst plezierige 
eigenschap. Tel daarbij op zijn inzet op andere gebieden en zeker niet te vergeten  
zijn duidelijke bijdragen in de bestuursvergaderingen dan zal het duidelijk zijn dat 
wij van een zeer gewaardeerd persoon afscheid nemen.  
Ook Henk heeft aangegeven dat hij zeker nog niet voor de vereniging verloren is , 
hij wil zeker zijn steentje nog bijdragen. 
Voor het feit dat Henk op een uitstekende wijze gedurende negen jaar inhoud 
heeft gegeven aan zijn functie als wedstr. secr. en secretaris, ook wel genoemd 
de spil waarbij het binnen de vereniging om draait, heeft het bestuur gemeend de 
vergadering voor te stellen Henk te benoemen als lid van verdienste.  
De vergadering stemt hier mee in middels een applaus en Henk ontvangt de 
gebruikelijke versierselen.    
Piet Brouwer is periodiek aftredend en herkiesbaar en wordt ook middels een 
applaus van de vergadering herkozen. 
Nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur:  Marja Bruinsma en Henk Tolman. 
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Marja heeft de taak op zich genomen om Henk Visser op te volgen. Zij loopt 
inmiddels al een tijdje mee en we hebben er alle vertrouwen in dat het prima gaat 
lukken. 
Henk Tolman zal het jeugdbestuur gaan versterken. Ook Henk heeft al een aantal 
vergaderingen meegedraaid. En we hebben er ook hier alle vertrouwen in dat dit 
een waardevolle versterking van het bestuur zal zijn. 
Marja Bruinsma en Henk Tolman worden na een applaus van de vergadering 
welkom in het bestuur geheten.   
 
 
 

10     Rondvraag: 
  Dhr. B. Meijer: Zondagsmiddags erger ik mijn aan de muziek keuze.  
  Antw. CD’s worden op verzoek van Jubbega 1 spelers door Jeroen v/d Meer gemaakt. 
     In het vervolg een gulden middenweg zoeken in de keuze. 
 Dhr. A. Dijk: De kantine van binnen eens opknappen? Gesprekken betreffende 

accommodatie met WK duurt nog wel lang, inmiddels zijn er op het 
trainingsveld extra lampen opgehangen, deze geven wat te weinig licht. We 
proberen er van alles aan te doen. 

  Antw. Betreffende opknappen kantine kan de vereniging dit financieel op dit moment 
niet opbrengen, zoals door de penningmeester reeds gemeld. Wel kunnen 
andere partijen hiervoor benaderd worden. We waren er reeds mee bezig. 
Verzoek is om ook de teams er bij te betrekken. 

Dhr. J. v/d Berg: Mogelijk de entreeprijzen op de zondagmiddag bij Jubbega 1 
omhoog? 

Antw. Dit gaat p.p. € 3,00 inclusief een lot worden. Lossen loten blijven te koop voor de 
oude prijs. 

Mevr. D. Blaauw: Had mij opgegeven als vrijwilligster voor schoonmaken, maar niets 
weer over gehoord ?  Gert Slomp is geen trainer/leider meer hier niets 
over gehoord.  

Antw. Opgave is tussen wal en schip geraakt, wij nemen contact met U op hierover. 
         Wij waarderen het dat Gert hedenavond aanwezig is, maar niet dat hij          
         abrupt is gestopt als trainer/leider.  

 
  
 
 

11      Sluiting [22:00] 
We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter, en doen langs deze weg ook een 
beroep op de leden voor kandidaten. 
We willen geen overhaaste beslissingen nemen, maar proberen e.e.a. voor eind 
december 2013 rond te hebben. 
Er was hedenavond een prima opkomst en we zijn volwassen met de zaken 
omgegaan. De vice-voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen die zich het 
afgelopen seizoen belangeloos voor de vereniging heeft ingezet.  

   Om 22:00 uur sluit de voorzitter  vervolgens de vergadering, bedankt iedereen voor  
   zijn inbreng en wenst een ieder wel thuis.  
 

 

Notulist H. Visser 11112013 


